
/j*V < ^//v< *

'* sff " fttT 'i

NOVELITATAGALA
(YERSO)

«SALITA.T, BUHAY, PINAG-DAA i

NAN NG ABANG Sl T, ALILANG «

f W INUTUSAN NA LIGTAS SA BAG- 1

BAG, SA SINADSARAN ALIPING 'i

NATULGG, HARENG NAUMA- |

GAHAN»

Preelo. 5. eentimog

IPINAGBIBIlyE DITO SA

Tutpi'enta «le Santo Tomdi
1907

MANILA

.to„ - -•«•4^f^

fe-~





[SSt Jkmm% 'mSmmgk l/mw rJCKfc[

BUHAY, AT PINAGDAANAN NG

ISANG ALILA, NA PINAG IITU

SAN; NALIGTAS SA BAGBAG, SA

SINADSARAN, ALIPING NATU-

LOG, HARING NA UMAGAHAN.

MI*T

MANILA

iSTABLEdMIENTO Tll'OGRAPia.) DK S'PO. T''MAS,

IHOY





SECRETARIA

DEL

JRZOBISPADO DE MANILA

El M. Ltre. Sr. Provisor y Vicario Gral, de este

Arzobispaclo en auseneia del Excmo. Sr. Arzobispo

/
- h.'i deeretado eon esta t'eeha lo siguien(e.

| ePor las presentes y por lo que a nos toea eon-

«eedemos al Sr. I). Ramon Gareia Lizazo, natural

|
. <de Manila/Sitbdito Esparlol y domieiliado en el

I «N,° 143 Galle Magallanes de esta Ciudad, la li-

I
eeeneia que solieitapara que pueda imprimir y pu-

«bliear la obrita eserita en Tagalqg por el mismo,
li_ «titulada iSalitd^ buhay, atpinagdaanan ng tsang

I
lalila na pinag-utusan; naligids sa bagbag, sa si-

*\ tnadsaran, aliping natulog, Hareng na umagahan;f>
I «en atenci6n & que la eitada obrita ha sido exami-

«nada de nuestra orden por el R. P. Fr. Ulpiano

«Herrero O. P, y no eontiene segiin la eensura eosa
•' «alguna eontraria al dogma cat61ico 'y sana mor'al.

t «En su virtud
;

traseribase por Sria. estt nuestro
"

«Deereto al referido Sr. Gareia eon eneargo de que

jj

«remita & la misma dos ejemplares impresos de la

«preeitada obrita y archfvese .
original.»

Lo que traseribp a V. para su eonoeimiento y
eleetos eonsiguientes.

Dios guarde a V, muehos aiios.

Manila 21 de Dieieinbre de 1906,

iGNAero Ampuf.ro, Presbitero.

Sr. D. Ramon Garei'a Lizazo vecino de Manila Magallanes
r.° 143'

. .





Paunaua

Mahal na babasa tanging pamanhie
sa iyong camahala,t, huag ieagalit,

tiguilang saglet, gugulan ngisip
itong quinath&, na ipagsusulit.

Salita

(UNANG BAHAGUE)

Sa eahariang L. may isang mayaman,
pangalan ay D. at Ma-alila' naman;
isa sa eanila, na T. ang eatauagan,
sa bayan n| M. biglang inutusan.

Pag sunod ni T. sa Bareo lumulan,

at siam na buang sila,i, nag layagan,

sa uaeas, nabag-bag, at si T. nga lamang
angnaea ligtas, sa ea-aplayahan.
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Ca-au&-auang si T. ng- maea sadsad,

gutom na gutom, hub6 pa,t, hubad,

nguni sa Poong Dios, na pa sa-salamat,

at ang buhay nia,i, toinde nauaeauae.
Sa labisniang hirap, sa puyat at pagod,

mata,i, napa piquit, mimting naealimot;

pag liliuanag, na gulat ang loob

mata,i, idinilat sa palibot-libot.

Aplayang yaon quinasad saran,

di niya quilala7 na eung saang bayan,

palinga-linga sia, biglang napaquingan,
tunog ng Campana\t, musieang tugtugan.

Mamia-mia,i, may natanaoan,
(iopn ang patung6ng, taong earamihan,

may taglay na Palio, at nag niningningan

Porlonat Carrozas, mga eagayaean.
Ano pa nga,t, sia,j, napapa maang,

at nasasa loob, na panaguimpan;
bigla ngang bumangon sa hini higan
pag tingin sa dalo, ang pinangatauanan.
Caniang namasdang, sia,i, totoong maliit,

sa any6,t, gayae, ng nagsisilapit,

at hiang hi&, na baea masilip

ang eahubarang, ualang ma itaquip.

Ngunit di mangyare, na hinde maquita,

ualang pag taguan, at tahao ang playa;

ng maearating sa piling niya
matandang maquisig, nangusap, nanguna.
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"Magandang arao eayo po,i, biguian
mahal na guinoo, ng Poorig may eapal
came,i, quilanlin po, at nasasaeupan,
pagca,t, icao,i, Har§, na aming halal".

Ang.tugon ni -T; na gulat na gulat

"Aco po,i, ilingid, a't di pa aeo dapat
aeo po,i, aliia,t, isang taong hamae
na sumadsad dito, sa pagea bag-bag.

Malasin mo po, a.t di maipaglihim
ireng eatayuang hindi man naeaen,
hub6 pa,t, hubad; huag na pong biruin

biguiang ng damet, ea-auang paeanin".
Sagot ng matanda "Huag mo pong ariin

biru-biruan, ang pag dulog namin,
pag eaeng sagan&, damet na maning-nir;g
eaeamtam mong lahat, eung came,i,liningin.

Ngunit pag tangui mo, hinde ma-a are\

dito,i, sapilitan, pag halal ng Har6,
eung alin ma,t, sino^ hinde inu ur6,

pag nag matigas ea, buhay mo ang sucl€".

Sa pag pipiliang da-dalauang bagay,
sa mag Har6 eaya, 6 caya,i, mapatay,
ang sino man yata,i, di na magninilay,
at pag iisipang mag utay-utay.

Inisip nga ni T. pagca,t, siang ugali

patayin ang bauat, di mayag mag Har6,
tangapin eahit hinde sia ma-are
eahit hinde caya,t, lason sa budh6.
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Caya nga,t, tumuring "Yayamang ini-ibig

aeo may aba, maguing Haring pilit

inyong pag tiisan ang iese rtg" isip

atpangu-ngunahan sa gauang matuid",

Pagea sabeng gayon, jviva! ang hiyaoan

Campana,t, musiea^ muling nag tugtugan

binihisan si T. ng boong eagayaean
sa lalong mariquit na Carro ini-lulan.

Pagdatirtgng bayan, sa Palacio,i, nanhie

na sadia ang hiyas, pauahg maririquit

ang sillong loeloean, gayon ang dosel

nangag qui-quinangang anaqui,i, bituin.

Dinala_sa mesa,t, hinainan sia,

liabang^eumaeaen, tugtugan ang musiea,

ng mgag pa-alaman, ng pag pahinga,

inihatid muna, sa sadiang eama.
• • 9 « • - • * • a ' • V « • »

Ng mag isa.na, hinde maeatulog,
.

na di man damdamin, ang puyat at pagod,

at nana-natili an; sindae ng ioob

na euma-eaba, at di maealimot.

<iBaquet naguing Hare^ano ang naisipan

ng tanang guinoo dito sa boong bayan?
di man quilala\ ni ang aqulng ngalan,
pag datal sa aquen, aeo ang sinungaban?

- Sinabe eo na, na hamae na alila

is&ng nabagbag, madamet ma,i, uala



pinilit din aeo, at di nani-uala

eung hinde pumayag ^patayin nga cay&?
* •

.
• • • • • « • y • • • « %

Itong
- aquing isip, u&lang pageasiahan

hinde eomalirip, eung panaguimpan
6 baea saeali, na ito,.i, biruan
eahit natangui, ang matandang hunghang.
Baea eaya naman, na a-aua na

sa aquengtayo, ang Dios na ama,
binibihis aeo sa pagea alimura
sa pagea alipin, pinapapahiriga. . . .

Ganito ang say say sa eaniang sarili

ng di malagay, na abang si T.

sa [)us6 nia,t, loob hinde manatili

yaong maguing Hari, eahit sa sang gabe.

. • • « • • • • • . • « • v •

Sa quiria iisip doon inumaga
na di naea piquit, di naea pahinga
ng nag liliuanag tumauag sia

biglang dumulbg tatlong ordenanza.
^Ario po,i, ang utos? ang tanong sa Hare*

ito,i, natiguilang nag mu-muli-muli
casi,i, di bihasa, di dating ugali m
maua ualang diu&, eahit sa sandal§.

Ng mapag satilan, naisipan nia

ang ma-almusal, ay siang hingin muna
bago itinanong na * Sino baga
ditosaaquing Trono, ang pangalaua?"



Sabay na tumugon ang mga eaharap

tatlong ordenanzas na eaniang eausap

"Ang pangalaua po, sa eetro mong bauae,

isang matanda, Gran Visir na hayag".

"Hayo na aniya, at inyong sundoin

sabih ng eailangan na aqueng eausapin"

sa tatlong iyo,i, isa ang nag tumulin,

at ang dalaua,i, siang hag paeaen.

Mamia-mia,i, tuma taguetoe

ang ehapin sa hagdan, ng dumudulog
pag dating sa pinto,i, nuhang pahintulot,

ng pasiyaha.i/ saea laang pumasoe.

Ang nasoe na ito,t, hin le nga iba

eungdi iyong maquisig, na nuha sa aplaya

matandang Visir na pangalaua
sa tina-tanquilic, na cetro,t, Corona.

Ng- maeapag galang, mapa up6 nia

sa sillang guint6,t, piling ng eama,
"Aeo anang Visir ay nata-talaga

sa baua,t, iutos mahal na Monarea".
Tumugon si T. na "salamat Visir

ieao.i, tinauag, at ibig malining

yaring eata^uan, at eungano ano angdahil
nitohg pag Ha-hare, na tila linsil.

^Ano ang dahilan, atpinili,i,'.aco,

ualang dunong, yaman, at hamae na tao?

^ano,t, mag Hahare? ^uala bang toroo

ibang maguing dapat sa lupang ito?
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At ang* isa pa, ^di baga na alman,
dala aeo ng alon, sa ea aplayahan?
eung ang ngalan co,i, di pa man maturan
«•ano,t, inatasan ng Capangyarihan?
^Ano ang mga ley, ano ang Gautusang

ina-alinsunod nitong Caharian?
^ang bauat dumating na hirap at mang-mang
siang pipilitin na mangatuneulan?
"Hinde p6 Hare, hindi p6 ganiyan

ang sagot ng Visir, ang Gaugalian;
aming mga ley, ng di malimutan,
hinde na hiualay sa aqueng eatauan.

Pagea uieang gayon, binunot sa bulsa'

ang isang libritong may doradong letra

iniabot sa HareY ngunit di mabasa
pagca,t, iba ang uiea, sa na alaman nia.

"Ito aniya Visir, di eo mapa lam-nan,
hinde eo mabatid, ang sulat na iyan
ieao na ang bumasa,t, ipatantu lamang
pag halal na Hare, ano ang eapara anan.

Sapagca,t, aco,i, lubhang na taea

dito sa ngyare, sa aquen sa aplaya
ng gabe,i, gutooi, hubo,t, hubad pa
Haring nahalal, niaong mag umaga,

Sagot ng Visir
;; Dito sa eaharian

ang ina alinsunod, na aming eautusan,

sa tuing sasapet, ang ganitong buan
ang datihang Hare^i, mahahalinhan.
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Sa ihahalile, ang pag hahanapan

ang guilid ng- dagat, na ca aplayahan
hinde mapipili ang dunong at yaman,
»ng unang mabagbag siyang eoeoronahan.

Cung hinde pumayag, putulan ng ulo,

niuling mangabang, ng bagbag na bago,

rgunit pag tangap iaquiat sa Palaeio,

at alinsunuring sang taong hust6.

Samantala po, na ualang mabagbag
sa cetro,t, eorona, aeo nga ang may hauae
eapag mayroon na, isasalin e'o agad
ang eapangyarihan sa cania,i, marapat.

Tumanong si T. na "Ano ang ngyayare
sa hinalinhan, na nag Haring date?

tugon ng Visir," itong talumpate
lugda ng ley, sia ang mag sasabe."

Ang libritong tangan, dito na binuesan

sa mata ang salamin, ay ipinaglapatan

at bag<5 binasa ng boong ealinauan

itong sumusunod na mga eautusan.

"£fna: AngpagHaharg, sangtaong bilang

"hindi mahihiguit, di madudugtungan
"hinde mauur€, tanang ealagayan
"hinde mapipili, ang sino,t, alin man."
"Tangingmarapatin, nasiangmaputungan

"ng Corona,t, Cetro, eung mag halinhinan

"sa pilihg ng dagat pag aabangan
"unang mabagbag, siang sasalinan."
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Pag dating na dito, hinadlangan sia

ng Haring si T. ng uieang masaya,
"JN|g;ayon nga Visir, di na aeo mataea
ng pagui-guing Hari, na buhat sa aplaya."

Ito palang utos, sia ang may.talaga
na eahit alipin, areng mag Corona:
ituloy mo Visir ang natitira"

sa utos na ito, muli ngang bumasa.
"Ang icalaua,i, pag lipas ng taon

"hinalinhang Hare, hubara,t, itapon

"sa Isla 6 Puldng ngala,i, Absalon
"na libot ng; dagat, hampasan ng alon."

"Doon sa bundoe na ualang maealilim
"doon sa tampulan ng ulan at hangin
"doon sa ualang tao, at pauang bangin
"sa haba niang buhay, papanatilihin."

^An6? ang hiyao ni T. ^anong eaululan,

iyang binabasang mga eataesilan?

^Gurig maganap eo ang sang taong bilang

ang pinaca-upa,i, ang ipag-tapunan?
"Oo p6 Har£,t, pilit gaganapan

tugon ng Visir at di mai-iuasan,

"Cung gayon ani T. aco,i, iyong tiguilan

at baea ieao, ay matampalasan."
Bago tumaghoy ng eahambal-hambal

nag pagulong gulong sa eamang higaany
jAba! aniya, taesil, eapus eapaiaran

J,ano nga,t, aco,i, pinag lalaruan?



Saea hinarap na muli ang Visir

na ngit-ngit ang loob, at eatal sa galit

Sino baga aniya, ang hayop na ganid
na nag lagda niang, utos na bulisie?

Ang tug-on ng Visir, ng rMamong salita,

"Mahal eo pong Har6, di po masama
tunay pong magaling, eahit talinghaga
ang eatas niang utos, eaniang panueala."
"Mag tiguil ea Visir, ang eay T. badia

sa mga olopong, icao,i, isa

^baquet ninyo aeo, quinuha sa aplaya
eung hangad ng loob, itapon din pala?
^Sa utos na iyan, ano ang eagalingan

eung ang ualang sala,i, pinarurusahan?
eung aeo laang sana,i,naghangadpuiungan
di pa damdamin, iyang eauaeasan!
Sa di pag tangap, patayin anila,

at eung tangapin, itapon sa Isla,

^ano nga Visir, ano ang maqui-quita,
anong eagalingan, ang ibinabadia?
Tugon ng: Visir "Cung mahimas-masan,

loob mo,i, lumubag, masaoli ang isipan,

madi-dili-dili, na iyang eautusan,
ay eatas ng puso,t, may eamahalan."
Nag alab na lalo, ang eay T. loob

na nag ea-eahald, ahg galit at taeot,

maupo, matay6,i, napapa lugmoe,
sa Visir ang galit, biglang ibinuhos.



"Umalis eang bigla, sa aquing harapan
eung hinde mo ibig na matampalasan
itong sang taon, ng eapangyarihan
gagamitin sa inyo,,na ipag lu luesaan."

1 Panibagong malumay ang Visir nag sulit

na "Huag ea p6 Haring padala sa galit,

easalanan mo rin, at aayao maquinig
i)g boong saysay nitong aming leyes.

Talastasin mong, di masarihlan
pag lining ng sala,t, eaparusahah
may na lalagdang sadiang hatulan
hinde ang ma-ibig, ay siang a ayunan.
Gayon ang pinuno, ng mga Hoebo,

ang guinaganap, yare ng Consejo;

nguni,t, sa mabute, ang sa Haring voto,

eatumbas ang lahat, baya,t, Ejercito.

Sa masamang gaue, di paqui-quingan,
tatlong Parlamento, ang pagsasala-an,

ang eahit isa, eundi ea ayunan,
ang salang inisip, ualang eabuluhan."
Pagea sabe nito,i, umalis na bigla,

at iniuan si T. nitong matanda,
sa laque ng damdam, umid pati dil&

sa mata,i, nabalongyna agos ang luha.

Daing ng daing, at hibie ng- hibie, \
eumaeabang puso,i, maluneot, maginit,
pinahihirapan niaong na sa isip,

na sia.i, ualangsala<J,baquen may pasaquit?



Ano pa,t, sa tuing eaniang ma-iisip,

na sa isang taon, sia,i, ililigpit

sa pulong iyon, labis ng tahimie ~

ualang maquiquita, eungdi bat6,t, tubeg.

Angpusonia
;
t, loob, ualangpag easiahan

pighati/t, lumbay, ang pina-panayam,
pag cae,i, nahirin, doon sa ialamunan
nag tatalo ang galit, at ang ealuneutan.

Lalo,t, maisa loob, na di magantihan,
mga lilong saeop, di maparusahan;
hapis nia,t, lumbay/na raragdagang
halos malagot, ang hiningang tangan.

Uiea nia,i, ^ano nagaua eong sala

at papag eamtin ng gayong parusa?

<jang isang taong ipag Hare paH
eatimbang ng haba ng buhay sa Isla?

^Sa utos na ito, ano iyang panueat
maiese sa guinhaua,t, mahaba sa hirap?

^isang taong pilit, mabuhay sa galae,

bago tanang buhay, sa pulo iua-eauae?

Sa ganitong isip, iyae, hinagpis
mga tatlong arao, na si T. nag tiis,

nguni, pagea ang hirap, hinde rin mabihis
muling pinatauag itong Gran Visir.

Ng ito,i, dumating sa eaniang harap
na nag madaling, ualang liuag-Huag,
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pinaupd ni T. bago quinausap
maamong pag sabe,r, salitang banayad.
"Mahal aniyang Visir, huag ipagdamdam

yaong guinaua eong ealapastanganan,
sa laque ng saquet, di eo n£ naalman
sa aquing bunganga, sabeng nabitiuan."

"Marilag na Hare, *.a Visir na turing,

iyong nacara-a,i, huag na pong banguitin
hinde nararapat na aqueng damdamin,
at ieao po,i, Hare, aco,i, iyong alipin.

Marapat humingi ng eapatauaran
sa naibigay eo, na eapighatian;
datapua,t, lininging di sa eaibigan,

eungdi pag ganap nitong eatungeulan.
Sa linalacara,i, marame na ang nagdaan

ibat-ibang Har£, na quina-a-auan,
nguni,t, ang tungeol, di eo po maiuasan,
gaganapin eahit, ano ang eabigatan."

"Salamat an.i T. at ngayon naman,
munting tumahimie itong ealooban,
pangaed sa»*iyo, na paqui-quinga,t,
aalintanahin, ang iyong easay saya'n.

Datapua,t, angunangibigeongmaalaman,
ang lupang ito,i, eung ano ang ngalan,'"
sagot ng Visir" "Ang nasasaeupan
ay binilogbilog nitone; M. bayan.
"Cung gayon ani T. ay ito na nga

ang bayan eong hanap na pinag sa di&
2
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at dito inutusan niong namamahaia
na aquing panginoon, doon sa L lup&.

Ngayon ay ang hagap, na iealua naman
na ibig raatantu, ai ng malinaoan
sa sinusunod ninyong eautusan
^ano ang mapupulot eaydng eagalingan?

Jpag halimbaua sa isang gaya eo,

na hinde quinusa, iiong pag-

parito,

aco,i, inutusang; nabagbag ang bareo;

saaqui,i, ipinilit ang Corona,t, Getro.

^Anong easalanan ang maipararatang,
ano eayang utang ang dapat bayaran?
at eung ualang utang, ualang easaianan
^marapat Visir, ang eaparusahan?
"Mahal eong Haring earangal-dangalan,

sagot ng Visir" Hindi eahangaran
ng bunying nag tatag nitong eautusan,

taong ualang'sala maparusahan.
Bageus pong hangad ay totoong magaling

sa baua,t, paritong maguing Hare namen;
na eung matutuna,), eaniang ab^tin

ligayarig hindi nga, ma-abot isipin.

Parang talinhaga, datapua,t, tunay,
na itong cautusa,i, pang pa tiuasay,

sa utos ng Dios, di pdnahiualay,
jhirap at guinhaua,i, nasa sa ating eamay!
Hintay ea Visir, ang sa Haring sagot,

talinhaga mong iya,i, hinde eo ma-abot,
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sa maeatuid «nitang eo pang loob
ahg ipag tapunan sa parang at bundoe?
Tugon ng Visir * Lalong maliuanag

lanong ang isagot, dian sa iyong hagap;
^Cung ipag uutos, eung ipa-aatag

sang ilan ang bundoe, na hinde matib&g?
jCung baua,t, nag Har6 sa bayang ito,

angpulong iyo,i, ipinabago,

dapai na eamtan ay ang Paraiso,t,

di ang eamatayan! jna daig ng tueso!

Pagea uieang gayo,i, nalugmoe ang Visir

sa habag ng loob, at dala ng hapis,

luha.nia sa mata,i, bumabalisbis

jSayang! aniya jSayang! inu-ulit-ulit.

Binuhat sia ni T. sa pagea lugmoe,
at uica,i,

u
Visir, pag igue na ang loob,

nahahalata eo, sa iyong himutoe
ma-auain mong pusong, marunong umirog.

Ngayo,i, tantuin,ang aquing tuturan/

eung ualang naquinig, sa mga sinusundan,

itangi mo aco,t
;
nasa sa ealooban

sund.ng ualang tutol, baua,t, eahatulan.

Nguni ang pamanhie, aco,i, tulungan,

at gayon ituro,t, pa ani-naoan,

^anong dapat gaoin, eung aco,i, humangan
sa Isla 6 puld, na pag tatapunan?"

"Hari pong.mahal, sa Visir naturing,

fcunay pong uala, eung iyong antayin
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dumating pa rauna, ang- araona taning
eung' matapon nang mabulid sa bangin.

Sa isang may saquet, eung ating itulad

pag litao ng dam-dam, gamutin ang dapat;

eung maguingbaneay na, sa laeas ng lagnat
^ano pang gamot, eaya ang ilalapat?

Samantalahin, Hare ang panabon
ang eapangyarihan na iisang taon
gamiting marahas, sa gauang pag ipon

ng tanang eailangan, sa puleng iyen.

Mag padala ed, ng marameng tao,

papag gaoin doon, ng bahay, Palaeio,

padala ng hayop sadiang pang araro

boong capataga,i, ipa linis mo.
Padalhan naman ng binheng pananem

at tanang sa tao, na eaeailanganin
pa tamnan ng eahoy na maealililim

at maea hirnpil, sa laeas ng hangin.
Mag paligaonaman, ng maraming hayop,

linisin ang parang, hauanin ang bundoe
laguing palaeayang sa tubeg sumuyod,
daong at bangea, sa dagat at ilog."

Pinutol ang sabe,t, bigiang- nag tindig
si T. sa locloca,t, sa Visir lumapit
saea niyapos ng totoong mahigpit
bago quinausap, ng ganitong sulit.

"Salamat sa iyo, liyag eong eapatid,

at iyong binuesan, sa aquen ang langit;
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inalis mo ang ulap na tumataquip
at nag* papalabo, ng maies? eong isip.

Mag buhat ngayon iyong quilanlin^>

naturan mang Hare, sa iyo,i, pa-a-alipin

ang ipaganap mo, sia eong gaganapin
ang bauat iutos, aalinsunurin." - r

"Marangal na Hare, salamat naman
anang matanda, eung mapag damutan
ang ics§ ng eaya, ngunit ma-a-asahan
na eung masunod, ay maquiquinabang.

Umulit si T. na ^ano ang dahilan
na ang tapat mong hatol, di pinaquingan
ng mga nag Hare, na aquing sinundan,
ng maealigtas sa eapahamaean?

u\Ay sa abfi co,t, madla ang dahilan
sagotng Visir; ang eauna-unahan
gaya mo rin pong, nanga u-ulapan
datapua,t, sila,i, di pinag saulan.

Unang sang lingo, nag luneot at iyae,

nag hahalo ang galit, at daiang sindae,

eung aqueng eausapin, lalaitin agad,
eapag bintangan na, ng eaniang pahamae,
Ngunit pagea lipas eung mahismasan,

ibang Consejero na ang lalapitan,

saea maraimili hangang matagpuan
yaong maea ayon, sa salang isipan.

Cameng nag* tapat, ng eatutuhanan
siang ina-areng ualang eabuluhan
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sa tui-tuina, ang quina-caibigan

bauat maea aeay, sa ealayaoan.

Ang icalaua,i, hinde maniuala

na ang hahanganan, ay gayong easama
na tinuturingang, gaua-gauang uiea

at panaeot lamang, eung eaya quimaiha.

Tanang mgd utos, di pani-ualaan

at may nag sasabeng biru-biruan;

ang sa iba naman, na ca-acal3an,

itong pag ha Hare\,i, ualang eatapusan,

Anang iba namay, eahit eatunayan,
bahala sa hule, gumaua ng paraan;

eung hinde maeuha sa panga-ngatuiran,

eunin sa baet, mag sisi, at tauaran.

Mayroon pong ibang nanga-ngatauan
sundin na nga lamang, tanang ealayaoan
"sa maiesing panahon, anilang tatagnan
ang cetro,t, Corona, ng paquinabangan.
Cung matapos aniya,i, ano ang gagaoin,

di saea na sia pag-arala,t, isipin,

masunod nga lamang, ang bauat ibiguin

eung mag dusa ma,i, di da-damdamin.
Sa iba po namang quina-catuiran

eung siang iisipin, ang eatapusan,

sa pighati,t, dusa, puso,i, mamamayan,
sa ulo,t,, sa utae, laqueng easiraan.

Ano pa nga,t, uala, isa mang maquinig
uala man sa aquen, muli pang lumapit
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para para silang, sa tucso,i, na daig

sa gaua ng aeay, eaibigang bulisie.

Cahimat saealing maminsan-minsan
ay mayroon ding pusong, sina laguimsiman
ng pag ala-ala, eaya 6 eataeutan
sa inu-ugaling hinde earampatan.
Uloe ng eaibigan, iuaese ang taeot,

tigasan ang loob, para maealimot
inu-ulit ulit, na tanan congsayod,i,
cabulaana,t, pauang panaeot.

Sa gayon ng gayon, libot ng saya
nag si panatili, sa tua,t, ligaya,

di napapansing oras oras pala"

nalapit ang tangi, ng pag paparusa.
Capag naea sapit, ang arao na iyon

di madugtungan, taning na taon,

dito mag sisisi, doon ang lingatong
patinga-tingala ma,i, uala ng malingon.

iSauing pag iisip! ang huli,i, huli na,

mag sisi cama,i, dala ea sa Isla,

^mamatay ea ngayo,i, ma-aare baga
na niaea pag sisi, bueas ng umaga?

Caya,t, eung sila,i, dumating sa pulo,

uala ni mabaon, hubad pa,t, hubO,

guinaoin, mainiian, mabas&,t, matid,

ualang madaingan, malibansa... susd.

Doo,i, ualang sueat, han*»ang panahon,
muli,t, panibago, ang bilang ng taon,
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mamamalague, na ualang mag ampon
ieamamatay, ang uhao,t, gutom."

Siena ani T.^atin ng* tiguilan

mahal eong Visir, itong salitaan _
at buhat ngayon, huag na ipaliban,

padala sa puld, ng tanang eailangan.

Ihimpil naman natin, itong salitaan,

at ang guinanap, ay siang patunguhan;
nag sipag, nag tulong, sa gabe,t, arao
Visir at ni T. na gagambalaan.

"Mag- buhat na niong mahaiulan sia

ang eahit gabe, guinauang umaga
pinanga-tauanan, iyong pag padala
ng: lahat ng bagay, sa puld Isla.

Hare palibhasa,i, hindi masuay
ang baua,t, iutos ualang masinsay
baquet eagalingan, pauang hanap buhay
Jabis pa sa upa, agaoang panay.

Lahat niang iutos pinagtutumulin
sa paroo,r, parito, na naea bi-biling

ang daong, ang banea, umalis dumating
haeot at dalang hinde patiguilin.

Caramihang tao, madlang pananem
raga easaneapan, gayon ang pageaen,
iba,t, ibang hayop ang hini-hiling

na mag madaliang doo,i, maearating.
Pina ipon ang tubeg ng batis at ilog,
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quinulong ng bato, sa bambang umagos,
sa buquid at bayan hinating ma-ayos,
ng eahit di umulan; huag quinacapos.
Nag pa bunsad pa, ng pala-ista-an,

at ipina-araro, tanang eapatagan;
ano pa,t, sa loob ng iilang buan,
na ippn sa puld, ang eaguinhauahan.

Ng iyo,i, matantu, ng; taong tanan
balitang eumalat, sa saeop ng bayan,
mahirap, mayama,i, na ngag unatiang
humiling sa Hareng sila,i, ipag lipatan.

Ano pa ngat eahit dipa panahon
pati na ni T. nabighaning paroon,
ayao ng mag Hare, nas&na,i, matapon,
eahit di nasapet, taning niang taon.

Ngunit eung minsa,i, sabihin pa baga
casi,i, hinde baeal, na iisip nia

na ^ano eaya, aeo pa,i, ma ala ala

niong mga taong, natahan sa Isla?

Tunay nga,t, aco,i, ngayon guinagalang
ang cagunhaua,i, sa aquen nila utang
£di eayi mangyare namang malimutan,
eung maual& na, iteng eatungeulan?

Ugali ng tao, saa,t, saan mang bayan,
mayabong na eahoy, sianggaoingeanlungari,
ngunit pagea hapay, mang*g unahan
pag sibae-sibaquin, at ipag gatungan.
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Ugali na nga, itong quilanlin

samantalang meyroong paqui-quinabangin,
marahil ay bueas, hinde na dinguin
tanang naearaan, taneuihat limutin.

Marahil nga,i, di na parisinin man lamang
ang pagod at puyat, na aqueng puhunan,
minsan pa,i, marahil mapag bintangan
itoi>g pag datal eong, sila,i, aagaoan.

jAy! sa aba co,t, ualang pag hingahan
ng saelap ng puso,t, hirap ng ealooban;
ditosa aquengf piling, uala isa man
turang earnag-anae, masabeng eaibigan.

c
*Ano,t, ang Visir

;
na parang magulang

sa oras na ito,i, di siang saedalan?
<*eung- siang taghoyan, di eaya damayan
dito sa aqueng hapis, at eapighatian?
Gayong sia ang bumihis, ng htrap eon

(madla,
sa gulo ng loob, sia ang pumayapa
<ibaquet nga,t, ngayo,i, hinde eo ma cus&,
hingan ng ampon, dito sa saeuna?

Hinde, mangyayareng" ma pagtanungan,
sa bagay na ito, at nahahalayan,
mahahalatang, di pina-niualaan
baga mat sinonod, iyang eahatulan.

Ngunit, <;tunay cay&, 6 eabulaanan
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iyong tanang hatol, na guinanapan?

l$h pulo ngayon, ano ang dadatnan,
eamatayan eo, 6 ealigayahan?

{Ligaya rigang tunay! at sa hatol nia,

ualang sumunod, sa nanga una;
Hinde mangyayare, na aco,i, magaya
iisang matutog, sa tapunang Isla!

Sa gayon ng gayon, sumapit ang buan,
ini-intay ni T. na ina asam-asam,^
iibsan ng Coronang quina-iinipan

sa nasang malipat, sa pulong tapunan.
Ng dumating nga ang arao na iyon

eaniang ninanasa, pag daca,i, tinipon

tanangJpomejeros, Yisir may gayon,
at bago quinausap silang mahinahon.
"Yayamang aniya, na ganap eo na

ang panahong taning, lagd& sa Corona,
ngayon ang hiling eo, sa Consejo baga,
ganapin ang utos r itapon sa Isla".

Ualang naea imie, pauang natiguilan

tanang Consejeros, nitong Capisanan,
mabigat sa pus6, yaong eatungeulan
eahimat ugale,t, di maiuasan.

Hindi nila ibig na ganapin pa,

mahal na sa loob, iyong Hare nila,

baquet nga/, tantung, sa lahat, na iba,

siang nag guinhaua, sa tao sa Isla
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Nguni,t, palibhasa,i, siang eautusan,
ang pita ng Hare,i, di.matanguihan,
eahimat sa loob, may eabigatan,
hinde mangyayare, na di gainapan.
Hinubaran nga sia, ng Cetro,t, Gorona,

pate cagayaca,i, doon binaue" pa,

"ng dumatal dito, hubd,t, hubad c&
isaoli, ang sabe lahat mong quinuha."

Salitang ito,i, di sa eagalitnn,
eungdi tagubilin, niong eautusan
"lahat ng nag Hare, pag hahalinhinan,
sabeng ilalapat, pag hiihubaran."

^
Ng matapos namang, maalisan ngpidamet

binalot sia ng eumor, tinaepan ng baneg,
sa lunday nabanea, doo,i, isinilid,

bago ibinunsod, na ipinang-guilid.
Habang nag dadagat, tila sia tulog,

na tiguil ang isip, na ualan ng loob;

pagsad-sadngbangca,iyongpagca~calimot
na paueng bigla, sa laeas ng untog.

Narinig ni T. ng sia,i, mataohan,
eaingay ng

:

tao,t, jViva! ang hiyaoan
bago mga musiea, na nag tug-tugan
sa palibot-libot, nitong sasaquian.
Ng maeasadsad na, sia niang pagea quita

ng eapal ng taong, nagabang sa playa
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nangag si salubong, at binuhat sia

bago nag sigauan; jHare name,t, Araa!

Ng sia maea ahon, di magea rinigan

sa laqueng gulo, at paghihiyaoan
raabuhay si T. mag pa ualang hangan!

jang guinhaua namen, sa eania inutang!

Mayroong-nag uiuiat,na"Itoangpanahon
pag ganti ng utang, sa taong nag ampon"
ai may nagsasabeog "Sia ang nag tipon

ng iguininhaua, ng Pulo ngayon"

Sa raadaling sabe, tanang easayahan
quinial sa mueha, niong earamihan,

gayae ang labas, at loob ng bayan
bulaelae ang latag, sa boong lansangan.

Si T. nama,i, uala, eung di angmaquinig
hinde macaquibo, at sia,i, ng liliit,

sa asal ng taong eaniang na sisilip,

sa eaniang ninaa,i, lampas at higuit.

Napasasalamat una,i, sa Poon Dios,

dito sa biyaya, na ipinag ealoob,

bago,i, sa Visir, na sia ang huraatol, '

at tumulong pa, sa pag alinsunod.

Ng sia,i, pag saua-an ng eapapasan,

m^malat ang tao, sa pag sisigaoan
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ibinaba si T. bago binihisan

binalot ngmanto,t, muling pinasan.
Dala sa balieat, hangang sa Palaeio,

at doon pinutungan, ngCorona,t, Cetro,
iniupd sa tronong maningning na bato,
libot ng samio ng mirra,t, ineienso.

Sa arao,t, gabe pinasa salamatan
ng l'ahat ng tao, doon sa Ca puluan,
minahal, sinunod, na di Hare lamang .

cungdi,t, taimtim, na parang magula g.
Maligayang na buhay, mahabang

(panahon
sa pulO, si T. Haring- itinapon,
payapa, tahimie na ualang lingatong
libot ng guinhaua, na eaniang tinipon.
Nguni, habang buhay, hinde naealimot

ng laque ng eaniang naguing utang na loob;
"eungdi aniya ang Visir, ang siang sinunod,
sa pulong ito, aeo nga

;
i, natutog."

Ihimpil na rito,t, doon.ma tignan,
sa bahagueng sunod, ang boong ealinaoan
ng buhay na ito,t, mga easaysayan
eaniang tinutung ,t, pinag uueulan.

ieALAUANG BAHAGUE.

Susog nga naman, sa eapangaeuan
banguit sa bahague, na sinusundan,



itong isusulit inyong" matiaga,t,

siang mag sasabe ng ealiuanagan.

Cahariang L. ang eahulugan,
ay ualang iba, eungdi ang ealangitan,

Panginoong D. ay ang Dios nama.t,
eabilang buhay, an'^ pulong tapunan.

Ang bayan ng M. qumabagbagan *

ay ito ngang Mundo,t, sang ealupa-an
alilang si T. iao ang eatunayan,
at tiyan ng Ina, ang bareong sinaquian.

Hubad nga t, hub6, sa eapanganaean,
'pag silang sa Mundo,i , madla ang easayahan
nag Hahare tayo, sa ating ealooban,

samantala ang buhay, di bina-bauian.

Arao ng pagbaue, eung sumapit na,

uala ang pag Haharg; laglag ang Gorona;
babalutin tayong, huhubaran muna,t,
sa bangeang eabaong, doo,i, tatalaga.

- Ito namang Visir na sadiang pantas,

ay iyang Saeerdotes, ministro's ng Altar,

namay eatungeulamr, sa tao,i, mangaral
ipanuto tayo, sa matuid na land^s.

Saeatuirang ara.1, dapat ngang paqu>ngan
samantalang tayo,i, may eabuhayan/
ng maeamet natin, na paquinabangan
eung hinde man dito, sa pag tatapunan.
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Gayahan si T. na sila,i, quilanlan
sa mg"a naiaral, loob na nautang",

at satuina,i, siang pag- saedalan
ng hapdi ng" puso, at ng ealooban.

Talastasin nating, di matatanguihan
angf tungeol nila,i, di mai iuasan,

eagalet man tayo, eahimat ealaban
matuid na landias, ang pag a aeayan.

Ilagan nga nating, huag pag sumundan,
ang taesilna dilang luma-lapastangan,
di pa mabusog na laiti,t, pulaan,
eungdi bintangan pa, noong eahalayan.

{Mangatal euhila;, ang dila mongsamlang!
;pag dili-dilihi,t, eaupasatean!
eung sila may male, 6 maeasalanan
di sa iyo,t, sa Dios naandoon ang liningaa.

Hayaan na natin, ang sala ng iba,

marahil ang atin ay di pa maeaya,
bauat isang tao, may pasang eania
sarili ang sagot, sa sariling sala.

At ang isa pa, na dapat euruin,

"

eung ang inia-aral, pauang magaling .

^anong elahila,», di a-alintanahin ^
cahima,t, ang Pare,i, isang dungisin?
Cung tayo caya,i, mabulid sa bangin,

at may dumalo, sa taneang- hariguin
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^di eaya pahango^t, eatuiraning-

ang dalong ito,i, di taong magaling?
At gayon eaya, eung- mahango naman

ang taong ito,i, ^di dapat quilanlan

ng utang* na loob, cahima,t, tulisan

ng pagea ligtas, sa eapahamaean?
^Baquet eung- gayon, at ang Par£ lamang

ang siang gagamitan, na pagsusurian?
ang eaniang aral, angdapat paquingan,
sa masamang asal, huag hg tularan.

Atin ng iraos, na parang ealaeal

sueat ang- malasin, enng may paquinabang
huag ng susuriin, ang- pag tataealan
eung mabuting tao, 6 may easamaan.

Cun*g-pag" susurian bauat bumile
tuid ng sa ealaeal ay mangungulugue;
ito rin naman siang mangyayare
pag"labagsa Pare.t, pag douahague.
• • • • • « • • • • - 4 •

Bueod pa sa rito,i, isipin naman
^ano ang mapupulot sa eaupasalaan?
mag naeao man yata, 6 manampalasan
eahit masama,i, meyroong- dahilan

Datapuat dito, sa gaua ng bunganga
mag hatid, dumapet, mag dalang balita,

,;ano ang paquinabang?. . tunay na uala
tuid na ngalamangeaeathanng dila.
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At huag aealain, niong balaquiot

mapupure sia ng mga ea-pooe,

bageus uiuieain, 'sa sariling loob,
<4capag nag panhie, ay may papanaog."

Sa uiea ng Visir na "ualang eatimbang
ang voto ng Hare, eung sa eagalingan,
nguni,t, sa saue, sa maling isipan

tatlong Parlaraentos ang pagsasalaan."

Una,i, ang Conciencia, na eung mahigpit
hinde mangyayare, at di tatahimie;

sunod ang iustieia, na siyang uusig

sa maling" asalin, sa hinde matuid.

iea-atlo naman na totoong masama,
angsa eapua taong, taesil na bunganga,
magalingna asahn, di ibabaliia,

sa bayan eaealat, eapag masama.
• ••••••••• • • • • •

Gumaya eay T. at sia nating sundin
sa eabilang pulo, doon na nga tipunin

ang tanang macaya,t, ng eung dumating
ang arao na huli,i, may paquinabangin.

^Ano pa nga ba,t, di ang pag sieapan
mag tipon sa pulo, ng; tanang eailangan?
^,Cung ang bagay dito,i, pauang maliiisan
aanhin sa uaeas, ang dunong at yaman?
Ang buhay na ito ^ilang taon baga?

<>at gaano ang tagal ng- buhay na isa?
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^ga-ano ang" panahon na ipag sasaya
at gaano naman, ang ipag durusa?

Si T. ay nag haring may hang taon,

sa atinr di maalman, na eung mahahayon;
^ilan bagang tao, ang buhay eahapong
di na maeausap at bangeay na ngayon?

^Aanhin atig magulang, sampung inanae,

aanhin ang caibiga,t, mga eamag anae
sa arao na taning, eung ma ipag dagat
dalhin sa eabaong, at tapunang dapat?

Cung siang iisipin sa tui-tui na,

manga pipilitang eay T. gumaya;
lisaninsa mundo ang tua,t, ligaya,

ang mata,i, itunghay sa Dios at sa Gloria.

Manila 3o de Nov.'ic)o6.

R. G' L».
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